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 لمصف الرابع االبتدائى ٕٕٕٓ اختبارات أبريل أسئمة

 تعميمات االختبار                                           
 : يراعى بناء االختبار ما يمى

 تغطى األسئمة مجاالت القراءة المتحررة والنصوص المتحررة والظواىر المغوية والتعبير والخط 
  مفردة توزع كما يمى  ٘ٔيتضمن االختبار: 

 

 

عدد  نوعه المجال
 المفردات

مجموع  درجة كل مفردة
 الدرجات

اختيار من متعدد  القراءة المتحررة
 سؤال عن المعنى

 6 درجتان 1

 درجتان 1 صواب وخطأ

إجابة قصيرة فهم 
 مباشر

 درجتان 1

النصوص 
الشعرية 
 المتحررة

اختيار من متعدد 
 سؤال عن المعنى

 6 درجتان 1

 درجتان 1 صواب وخطأ

 درجتان 1 تذوق

 الظاوهراللغوية
 

 10 درجتان 1 ختيار من متعددا
 درجتان 1 صوب الخطأ

 درجتان 1 حول الجملة

اختيار من متعدد ) 
عالمات الترقيم 

 واإلمالء(

 درجتان 2

أكمل من النماذج  التعبير
 المقدمة

 6 درجتان 3

 2 درجتان 1 إجابة قصيرة الخط

 33  11 المجموع
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ُل: الِقَراَءُة   المتحررةالسَُّؤاُل اأَلوَّ

 : اقرأ ثم أجب .ٔ
ْْـ ،ْثُػػاـٍَْخػػْادْ وَْىَْمػػلَػػاْإِْيَػػيمِْوِْحَْْتْْْـ ،ْثُػػةَِْدمَْخْْتَْالُمْسػػْادْ وَْالَمػػَْجْمػػ ِْْفَْْعػػْةٌْارََْبػػعِْْايَػػن َْأِْبْ يرِْوِْدْْالت ػػْةِْادََْعػػِإْْيػػؼُْرِْعَْْتْْفُِْكػػُيمْْ
يِْفػْدُْاعَِْسػتَُْأن يَػاْاْيَػْنْمِْْ،ةٌْيػرَِْبْكَْْةٌْي ػمْ ىََْأْْيرِْوِْدْْالت ػْةِْادََْعػِإْْةِْي ِْمْمَْعَِْلًْْدا.دْ جَْمُْْؾِْاَلْيْْتِْلالسْْْةًْمَْابِْقَْْحَْبِْصْْتُْاْلِْيَْاجَِْتْْنِْإْْةِْادَْعَْإِْ

ْؽِْرَْالػػػوَْْيرِْوِْدْْتَػػػْةِْادََْعػػػِإِْبْْاـَِْيػػػالقِْْدَْْنػػػعِْفَْْ،ؽِْرَْالػػػوَْْةِْاعَْنَْيِْصػػػِفػػػْرُْجَْالش ػػػْـُْدَْخْْتَْْسػػػُيْْثُْْيػػػحَْْارِْجَْْشػػػىْالَْمَػػػعَْْاظِْفَػػػالحِْ
ْيرِِْفْوْْيْتَػِفػْةٍْيػرَِْبْكَْْةٍْي ػمْ ىََْأْْاتَْذَْْؽِْرَْالػوَْْيرِْوِْدْْتَػْةُْادََْعػِإْْدْ َعػُتْوَْْ،ارِْجَْشْْىْالََْمْعَْْاظِْفَْالحِْْيفِْْؾَِْلْذَْْدُْاعِْسَُْيْْؿِْمَْعْْتَْسْْالمُْ

ْيتِػػالْ ْاـِْالَخػػْادْ وَْالَمػػْيػػؿِِْمْقْْيْتَِْفػػْـُْيِْْسػػُتْْايَػػن ِْإْْثُْْيػػحَْْ؛ةِْي ػػيعِْبِْالطْ ْدِْارِْوَْىْالَمػػمَػػعَْْيرِْوِْدْْالت ػػْةُْادََْعػػِإُْْتَحػػاِفظُْاَْمػػكَْْالَمػػاِ،،
ْ.اتِْاعَْنَْالصْ ْفَْمِْْيدِْدِْالعَْْيفِْْـُْدَْخْْتَْسْْتُْ

ْ
 اْسِتْخِرْج ِمَن الِقْطَعِة:   - أ

ْ.......ْ.ْ(ةقَ رَ وَ )ْ َْمْْجَْ.......،ْْ(افرَ سْ إِ )ْادْ ضَْمُْْ(ْ.......،امدَ خْ تِ اسْ )ْؼَْادَِْرْمُْْ

 َأَماَم َما َيِمي:)×( ( َأْو ✓َضْع َعََلَمَة ) -ب

ْ)ْْ(ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ارِْجَْشْْىْالََْمْعَََْْلُْتَحاِفظُْْالَوَرؽِْْيرِْوِْدَْْتْْةِْادَْعَْإَِْعَمِمي ُةْْ-ٔ
ْ(ْ)ْْْْْْْْ.ْْاتاعَْنَْالصْ ِبْْةِْمَْدَْخْْتَْسْْالمُْْاـِْالخَْْادْ وَْالمَْْيؿِِْمْقْْيْتَْفِْْـُْيِْسُْْتْْيرِْوِْدْْالتْ ْةِْادَْعَِْإْْاتُْي ِْمْمَْعَْْ-ٕ

ْ

 ِإْحَداَىا: رْ كُ اذْ  ،ةِ عَ طْ القِ بِ  تْ رَ كِ ي ذُ تِ الَّ  دِ ائِ وَ الفَ  نَ مِ  يرٌ ثِ كَ  يرِ وِ دْ التَّ  ةِ ادَ عَ إِ  اتِ يَّ مِ مَ عَ لِ  -جـ

.ْ.......................................................................ْ
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 َضْع ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا لمِقْطَعِة: -د
.ْ..................................................ْ

 اقرأ ثم أجب:-ٕ 

ْالَمْنِزِلي ػػةَِْْواَلْجِيػػَزةَِْْوالَكػػاِميراْاآلِلػػيْ َْوالَحاِسػػ َِْْوالت ْمفَػػازِْْالَمْحُمػػوؿِْْاليَػػاِتؼِِْْمْثػػؿَْْاإِلِلْكُتُروِني ػػةُْْالُمَخم فَػػاتُْ
ةَِْْعمَػػىَْكِبيػًراَْخَطػػًراُْتَشػك ؿُْ ْاْنِتيَػػا،َِْْبْعػػدَْْآِمَنػةٍَْْغْيػػرِِْْبَطِريقَػةٍِْْمْنيَػػاْالػػت َخم صِِْْعْنػدََْْوالِبيَئػػةِْْاإِلْنَسػافِِْْصػػح 
ْـ َْوَيَتَزايدُْ.َْصاَلِحي ِتَياُْمد ةِْ َْوقَػدْْْ،%ِْْٕٔإلَػىَْتِصػؿُِْْبِنْسػَبةٍَْْسػَنِويااْاإِلِلْكُتُروِني ػةَِْْوالُمَخم فَػاتِْْالن َفاَيػاتَِْْكػ

ؿَْْالِمْصػػػِري ةُْْالُحُكوَمػػػةَُْْأْطَمقَػػػتْْ َْوُيْمِكػػػفُِْْْمْنيَػػػا،َْواَلْسػػػِتَفاَدةِْْالُمَخم فَػػػاتِِْْتْمػػػؾَْْتَػػػْدِويرِْْإِلَعػػػاَدةَِْْحْممَػػػةٍَْْأو 
ْال تِػيْةَِْوالث ِقيمَػْالن ِفيَسػةِْْالَمَعػاِدفِِْْمػفَِْْجدااَْكِبيَرةٍِْْنْسَبةٍَْْعَمىَْتْحَتِويَْحيثُْْاْلُمَخم فاتَِْْىِذهِِْْمفْْْاَلْسِتَفاَدةُْ

ْْْ.الت ْعِديفَِْْعَمِمي اتَِْْتْقِميؿِِْْإَلىِْباإِلَضاَفةِْْاْقِتَصاِدياا،ِْمْنَياْاَلْسِتَفاَدةَُْْيْنَبِغي

 اْسِتْخِرْج ِمَن الِقْطَعِة:   - أ

ْ.......ْ.(ْفدِْعْْمَْال)ْ َْمْْجَْ.......،ْ(ْرطَْ)خَْْادْ ضَْمُْ.......،ْْ(ذُْخُْْأْي)ْؼَْادَِْرْمُْْْْْ

 َأَماَم َما َيِمي:)×( ( َأْو ✓َضْع َعََلَمَة ) -ب

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ْْ(ْْْْْْْْْْ.اياْوِْنَْسَْاإِلِلْكُتُروِني ُةْْاتَُْفْم ْخَْالمُْْتتناقصْ-ٔ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ْْ(ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ْْيفِْدِْعْْالتْ ْاتِْي ِْمْمَْعَْْؿُْم َْقْتُْاإِلِلْكُتُروِني ِةْْاتَِْفْم ْخَْالمُْْيرِْوِْدَْْتْْةُْادَْعَِْإْْ-ٕ

ْ

 ؟اإِلِلْكُتُروِنيَّةُ  اتُ فَ مَّ خَ ا المُ يَ يْ مَ ي عَ وِ تَ حْ ي تَ تِ الَّ  ادُّ وَ ا المَ مَ -جـ

.ْ.................................................................................ْ

 َضْع ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا لمِقْطَعِة:-د

..............................................ْ.......................................ْ
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 اقرأ، ثم أجب: .ٖ

الريْأساسْالزراعة،ْتستيمؾْالزراعةْكمياتْكبيرةْمفْالمياه؛ْلذلؾْتدعوْالحكومةْالفالحيفْ
بدًَلْمفْالوسائؿْالقديمةْإلىْاستخداـْوسائؿْالريْالحديثة،ْمثؿ:ْالريْبالرش،ْوالريْبالتنقيط،ْ

ْعمىْ ْمالئـ ْبشكؿ ْالمياه ْتوزي  ْتضمف ْأنيا ْحديثًا ْالمبتكرة ْالري ْوسائؿ ْفوائد ْومف الشائعة.
ْالنباتات؛ْوترشدْاستيالؾْالمياه،ْوأيًضاْتمطؼْدرجةْالحرارة.

 استخرج من الفقرة:  - أ
ْمعنىْ"مناس ":ْ................ْ -ٔ
 مضادْ"المقمدة":ْ................ -ٕ

 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعَلمة عَلمة ) ضع -ب
ْ)ْْْْْ(ْْْ   الريْبالرشْمفْوسائؿْالريْالحديثة.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ -ٔ
 )ْْْْْ(ْْ       وسائؿْالريْالمبتكرةْتستيمؾْكمياتْكبيرةْمفْالمياه.ْْْْْْ-ٕ

   ما فوائد وسائل الري الحديثة؟      -ج
........................................................................................ 

ْ

 اقرأ، ثم أجب: -ٗ

مرتْسنواتْطويمة،َْكِبَرتْ)جود(ْالمبتكرة،ْوحققتْحممياْبإنقاذْالرضْمفْالتموث،ْونجحتْ
ْ ْصناديؽ ْشارع ْكؿ ْفي ْوأصبح ْالنفايات، ْتدوير ْالناسْبأىمية ْتوعية ْالقمامةْفي ْلفرز كثيرة

ْأوْ ْرمييا ْمف ْبدًَل ْالقديمة ْالشيا، ْلتبادؿ ْاإللكتروني ْتطبيقيا ْاشتير ْوأيًضا ْتدويرىا، إلعادة
اختزانيا،ْوأنشأتْمصنًعاْلمبالستيؾْالقابؿْإلعادةْتدويره،ْودائًماْكانتْتقوؿ:ْالحمـْفكرةْتحتاجْ

ْإلىْإرادة؛ْواإلرادةْتصن ْالمستحيؿ.

 استخرج من الفقرة:  - أ
ْعنىْ"الصالح":ْ................مْ -ٔ
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 مضادْ"قميمة":ْ................ -ٕ
 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعَلمة ضع عَلمة ) -ب

ْ)ْْْْْ(ْْاستطاعتْ)جود(ْأفْتنقذْالرضْمفْالتموث.ْْْ -ٔ
 )ْْْْْ(ْْأنشأتْ)جود(ْتطبيًقاْإلكترونيااْلتبادؿْالرسائؿ.ْْْْ -ٕ

 كيف حققت )جود( حمميا بإنقاذ األرض من التموث؟       -ج
.......................................................................................... 
ْ

 اقرأ، ثم أجب: -٘

ْفيناؾْمعرضْ ْفيْمدرستي؛ ْعادياا ْليسْيوًما ْالصغير»اليـو ْلعرضْمنتجاتْ«المبتكر ؛
أنتجوىاْمفْخالؿْإعادةْتدويرْالمخمفاتْالتيَْلْيكترثْبياْالناس.ْوىذاْىوْمديرْالتالميذْالتيْ

المدرسةْيتجوؿ،ْوتبدوْعميوْالسعادةْحيفْشاىدْالز ْىريةْالتيْصنعياْأمجدْمفْبرطمافْمرب ىْ
بالستيكي،ْوالقبعةْالتيْصنعتياْدعا،ْمفْأغمفةْكراساتْالرسـْالقابمةْلمطي،ْورفوؼْالمكتبةْ

ْاْىشاـْمفْالمقاعدْالمكسورة.التيْصنعي

 استخرج من الفقرة:  - أ
ْ...........معنىْ"وقت":ْ........ْ -ٔ
 ........مضادْ"ييمؿ":ْ........... -ٕ
 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعَلمة ضع عَلمة ) -ب

ْ)ْْْْْ(ْْاليدؼْمفْالمعرضْىوْعرضْمنتجاتْالتجار.ْْْْْْْْْ -ٔ
 )ْْْْْ(ْْشعرْمديرْالمدرسةْبالسعادةْبسب ْابتكاراتْالتالميذ.ْْْْ -ٕ

 اقترح عنواًنا مناسًبا لمفقرة السابقة.       -ج
.......................................................................................... 

ْ
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 اقرأ، ثم أجب: -ٙ

ْالمخمفاتْبكمياتْ ْالمخمفاتْتموثْتعج ْآدـْمفْتراكـ ْفقاؿْالمعمـ: ىائمة؛ْفسأؿْمعممو؛
ْطويمةْ ْسنوات ْتستغرؽ ْالبالستيؾ، ْمثؿ ْالمخمفات، ْوبعض ْالحية، ْالكائنات ْوتضر البيئة،
ْسالمةْ ْلنضمف ْاَلستيالؾ؛ ْإلعادة ْالقابمة ْالمخمفات ْتدوير ْإعادة ْعمينا ْينبغي ْلذلؾ لتتحمؿ؛

ْالبيئة.

 استخرج من الفقرة:  - أ
ْمعنىْ"يج ":ْ................ْ -ٔ
 مضادْ"تنف ":ْ................ -ٕ

 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعَلمة ضع عَلمة ) -ب
ْ)ْْْْْ(ْْْْْالمخمفاتْتضرْالكائناتْالحية.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ -ٔ
 يحافظْعمىْسالمةْالبيئة.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ْْْْْ(َْلْإعادةْتدويرْالمخمفات -ٕ

 ما المشكمة التي تتحدث عنيا الفقرة؟ وما الحل المقترح؟    -ج
 : اقرأ ثم أجب:ٚ

ْسوا،ْ ْاإلنساف، ْبيا ْالتيْيقوـ ْالمخمفاتْالناتجةْعفْالنشطة ْجمي  تعرؼْالنفاياتْبأنيا
لقاؤىاْجمي كانتْمنزليةْأوْزراعيةْأوْصناعيةْأوْإنتاجية،ْأيْ مفْْالشيا،ْالتيْيتـْتركياْوا 

قبؿْاإلنسافْفيْمكافْمعيف،ْوتركياْيؤديْإلىْإلحاؽْالضررْبالبيئةْوبصحةْاإلنساف،ْسوا،ْ
كانتْنفاياتْصمبةْ)مثؿْالموادْالمعدنيةْأوْالزجاجية(ْأوْنفاياتْسائمةْ)مثؿ:ْالزيوت،ْومياهْ

ْالصرؼْالصحي(ْأوْنفاياتْغازيةْ)مثؿ:ْالغازاتْالبخرةْالناتجةْعفْالمصان (.

 ة الصحيحة: اختر اإلجاب -أ 
ْ–النف ْْ–بالبيئة.ْْمعنىْ)الضرر(:ْْ)الذىْْالضرررميْالنفاياتْيؤديْإلىْإلحاؽْ-ٔ

ْ(الشدة
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ْالمصن (ْ-الصناعةْْ–جديدة.ْْْمفردْ)المصان (:ْ)الصان ْْمصان ْأنشأتْالحكومة-ٕ
 اإلنس(ْ–الناسْْ-عمىْبيئتوْمفْالتموث.ْجم ْ)اإلنساف(:ْ)الناسيْاإلنسافيحافظْ-ٖ

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:✗( أمام العبارة الصحيحة و)✓عَلمة )ضع  -ب 
ْ)ْْْ(ْْإعادةْالتدويرْىيْتجمي ْالموادْالتيْيمكفْتدويرىاْثـْفرزىا.ْْْْْْ-ٔ
)ْْْْْْْْْْلحمايةْالبيئةْمفْخطرْالنفاياتْيج ْجمعياْوحرقيا.ْْْْْْْْْْْْْ-ٕ
ْ) 

 ماذا تقول لشخص يجمع النفايات ويقوم بحرقيا؟ -ج 
................................................................................ 

 :اقرأ، ثم أجب .ٛ

ْاَلفتراضيْواستخداـْكؿْأوْبعضْالجزا،ْ ْالتدويرْىيْأخذْالمنتجاتْفيْنيايةْعمرىا إعادة
ْ ْلمسم  ْمربحة ْسوؽ نشا، ْوا  ْالبيئة ْلمساعدة ْبسيطة ْطريقة ْفيي ْآخر ْمنتج ْلعمؿ المعادْمنيا

تدويرىاْوالمساعدةْفيْالحفاظْعمىْالمواردْالطبيعيةْوخمؽْفرصْعمؿْجديدةْوالحدْمفْتموثْ
الما،ْواليوا،ْوعميناْأفْنحمـْونفكرْفيْطرؽْمبتكرةْإلعادةْاستخداـْالموادْالمستخدمةْوباإلرادةْ

ْنصن ْالمستحيؿ.
 : استخرج من الفقرة -أ
ْ«:ْ..........ْبداية»ْمضادْْ-ْْْٕ«:ْ........ْإعادةْاَلستخداـ»معنىْْ-ٔ
 :أمام العبارة غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة، وعَلمة ( ✓)ضع عَلمة  -ب
ْ)ْْْْْْْ(ْْْ.ْْْْْْْْإعداةْالتدويرْتساعدْعمىْتوفيرْفرصْالعمؿْ-ٔ
ْ)ْْْْْْْ(ْْْْْْْْْْ.ْْْْْْْْْْْْْْْإعادةْالتدويرْحمـْيصع ْتحقيقوْ-ٕ
 :  لمفقرة السابقة اقترح عنواًنا -ج

.........................................................................................ْ
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 المتحررةالسَُّؤاُل الثَّاِني: النُُّصوُص 

 اقرأ ثم أجب:-ٔ

 رْ ضَ خْ األَ  وُ ئُ اطِ شَ  ةُ نَّ الجَ وَ                 رْ ثَ وْ الكَ  وَ ىُ  بُ ذْ العَ  يلُ الن         

               !رْ ضَ نْ ا أَ مَ وَ  دَ مْ ى الخُ يَ بْ ا أَ مَ                  رْ ظَ نْ المَ وَ  ةِ حَ فْ الصَّ  انُ يَّ رَ       

َوابَ  )أ( اْخَترِ   ِلمَكِمَمِة الََّتي َتْحَتَيا َخطٌّ: الصَّ

 (رُْصَْْقَْأْْ-ْؿُْوَْطَْْأْْ–ْحَُْبْْقَْأْْ–ْؿُْمَْجَْْأْ)ْْْ:(ىيَ بْ أَ ىْ)َنْعْْمَْْْ!رَْصْْمِْْىيَْْبْأَْاْمَْْ-ٔ

 )افِْرَْظَْْنْمَْْ–ْاتٌْارَْظَْْنْمِْْ–ْاتٌْارَْظْ َنْْ–ْرُْاظَِْنْمَْ)ْ:(رظَ نْ مَ )ْ ُْمْْجَْْ.يؿٍْمِْجَْْرٍْظَْْنْمَِْبْْيؿُْالنْ ْزُْي ْمََْتَْيْْ-ٕ

 ْ(حٌْالِْمَْْ–ْيْ رِْكْ سُْْ–ْوٌْْمْحُْْ–ٌْضْامِْحَْ)ْْ(:بذْ عَ )ْادْ ضَْمُْ.ْ ٌْذْْعَْْا،ٌْمَْْيؿِْالنْ ْا،ُْمَْْ-ٖ

 ب( َأِجْب ِبَما ُىَو َمْطُموٌب:(

 )...................(ْْ(رَثْوْْالكََْكِممًةَْلَياْالن َياَيُةَْنْفُسَيا:ْ)ْالَبْيَتْيفِْ:َْىاِتِْمَفْأْكِملْ ْ-ٔ

ْ..............َتْعِبيٌرْ.........«ْرَثْوْْالكَْْوَْىُْْ ُْذْْالعَْْيؿُْالنْ :ْ»َتَخيَّرْ ْ-ٕ  )َمَجاِزيْ ْ-.....ْ)َحِقيِقي 

ْ...........................َتْعِبيٌرْ«ْرضَْخْْالَْْوُْئُْاطِْشَْ:ْ»َتَخيَّرْ ْ-ٖ ْ)َمَجاِزيْ ْ-.......ْ)َحِقيِقي 

  لمَبْيَتْيِن:)جـ( َضْع ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا 

.......................................................................ْ..........ْ
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ْ

 اقرأ ثم أجب:-ٕ

 مرَ اليَ  َض رْ ا أَ يَ  رُ صْ مِ  م                  رَ الكَ  دَ يْ ا مَ يَ  رُ صْ مِ 

 ةـارَ ـنَ مَ  ـمِ ـــمْ لمـعِ  ـِت نْ ة                      أَ ارَ ضَ لمحَ  ءٌ دْ بَ  تِ نْ أَ 

َواَب ِلمَكِمَمِة الََّتي َتْحَتَيا َخطٌّ:   )أ( اْخَتِر الصَّ

 (رُْخِْآْ-ْطٌْسَْوَْْ–ْةٌْايَْدَِْبْْ–ْةٌْايَْيَِْنْ)ْْْ:(ىْ)َبْد،َنْعْْمَْْ.ةِْارَْضَْالحَْْ،َْدَْْبْْرُْصْْمِْْتْْانَْكَْْ-ٔ

 )ضآرَْْ-ْاضٍَْرَْأْْ–ْاتٌْاضََْرَْأْْ–ْاتٌْيْ ضِْرَْْأْ)ْْْْْ:(ضرَْْأْ)ْ ُْمْْ.ْجَْرِْيْْالخَِْبْْيُضِْفَْتْْرَْصْْمُِْْضْرَْْأْْ-ٕ

 )ُةْوْ القُْْ–ْفُْاوُْعَْالتْ ْ–ْةُْانَْمَْالَْْ–ْؿُْخْْالبُْ)ْْْ:(ـرَْالكَْ)ْادْ ضَْ.ْمُِْْـرَْلكَْاِبْْوفَْمُْسِْت َْيْْرَْصْْمِْْؿُْىَْْأْْ-ٖ

 ِبَما ُىَو َمْطُموٌب: ب( َأِجبْ (

 )...................(ْْ(ـرَْالكََْكِممًةَْلَياْالن َياَيُةَْنْفُسَيا:ْ)ْالَبْيَتْيفِْ:َْىاِتِْمَفْأْكِملْ ْ-ٔ

ْ«ْةِْارَْضَْلمحَْْ،ٌْدَْْبْْتِْْنْأَْ:ْ»َتَخيَّرْ ْ-ٕ  )َمَجاِزيْ ْ-َتْعِبيٌرْ................................ْ)َحِقيِقي 

ْ«ْةٌْارََْنْمَْْـِْمْْلمعِْْتِْْنْأَْ:ْ»َتَخيَّرْ ْ-ٖ ْ)َمَجاِزيْ ْ-َتْعِبيٌرْ....................................ْ)َحِقيِقي 

  لمَبْيَتْيِن:)جـ( َضْع ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا 

....................................................................................ْ. 

ْ  
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 اقرأ ثم أجب:-ٖ

 مظَ العِ وَ  لِ ََل ــــَـــ الج زُ مْ م      رَ دَ القِ  ذُ نْ ا مُ نَ لَ  رُ صْ مِ 

 ونلُ وَّ ا األَ وىَ نُ بَ  ـــــــــادَ ون         سَ نُ الفُ وَ  ومِ مُ العُ  مُّ أُ   

َواَب ِلمَكِمَمِة الََّتي َتْحَتَيا َخطٌّ:    )أ( اْخَتِر الصَّ

ْ-ْيفَْرِْخَْاآلْ–ْوفَْرُْخَْاآلْ–ْؿُْائِْوَْالَْ)ْْْْ:(وفَُْلْوْ الَْىْ)َنْعْْمَْْ.رَْصْْمِْْةِْارَْضَْحَْْا،َِْنِْبِْبْْوفَُْلْوْ الَْْاـَْقَْْ-ٔ
 (ييفَْالِْالحَْ

ْ-ْوزٌُْمْرُْْ–ْوفَْزُْْمْرَْْ–ْاتٌْي ْزِْْمْرَْ)ْْْْ:(زْمْرَْ)ْ ُْمْْ.ْجَْةِْي ْقِْرْْالشْ ْةِْظَْافَْحَْمُِْلْْزٌْْمْرَْْيْ بِْرَْالعَْْافُْصَْالحِْْ-ٕ
 )يفَْزِْْمْرَْ

 )رِْخِْاآلْ–ْؿِْوْ الَْْ–ْيـٍْدِْقََْزَمٍفْْ–َْزَمٍفَْحِديثٍْ):ْْْْْ(ـدَْالقِْ)ْادْ ضَْ.ْمُْـِْدَْالقِْْذُْْنْمُْْرَْصْْمِْْةُْارَْضَْحَْْ-ٖ

 ب( َأِجْب ِبَما ُىَو َمْطُموٌب:(

 )...................(ْْْْْْ(ـدَْالقَِْكِممًةَْلَياْالن َياَيُةَْنْفُسَيا:ْ)ْالَبْيَتْيفِْ:َْىاِتِْمَفْأْكِملْ ْ-ٔ

ْوَْمُْالعُْْْـ أُْ:ْ»َتَخيَّرْ ْ-ٕ َْتْعِبيٌرْ...........«ْوفنُْالفُْوـِ  )َمَجاِزيْ ْ-..................ْ)َحِقيِقي 

ْ......................َتْعِبيٌرْ........«ْـِْدَْالقِْْذُْنْْاْمَُْنَْلْْرُْصْْمِْ:ْ»َتَخيَّرْ ْ-ٖ ْ)َمَجاِزيْ ْ-)َحِقيِقي 

  لمَبْيَتْيِن:)جـ( َضْع ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا 

...........................................................................ْ.ْ

ْ  
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 اقرأ، ثم أجب: -ٗ
ْقاؿْالشاعر:

 أرض السَلم والمنى          مصـــــــر التي في قمبنا
ى الكرام لـــــ          من أجميا ضحَّ  ـــــون قبـــمناـــــــاألوَّ
 والجار عـاش في َىنا          لم يعتدوا من نبمـــــــيم

 ود ىـا ُىناــجيش األس         في كل حيــــــن رد ُدوا   
 اختر اإلجابة الصحيحة: -أ

ْجيش(ْ–جارْْ–أرضْْ–)وقتْْْ«:ْ........................ْْحيف»معنىْ -ٔ
ْْْْْ«:ْ........................كراـال»مفردْ -ٕ ْْ–)الكـر (ْ–الكريـْْ–الكـر  المكـر

 أجب بالمطموب: -ب
ْ،ْ........................«َىنا»ىاتْكممةْمفْالبياتْلياْالنيايةْنفسيا:ْأكمل:  -ٔ
 مجازي(ْ–)حقيقيْْْتعبيرْ..................«ْمصػػػػػػػرْالتيْفيْقمبنا»ْتخير: -ٕ

البيتْالذيْيتحدثْفيوْالشاعرْعفْ)تضحيةْالمصرييفْالوائؿْمفْأجؿْمصر(ْىو:ْْ-ج
.........................................................................................ْ

 اقرأ، ثم أجب:-٘
 قاؿْالشاعر:

 غـــــرد في كل األحيان  غر د يا طيـــــــــر البستان     
 ييـــــــدي نبًَل لمجيران         جيشي سيف يحمي أرضي

 عـــــيد في القرآنىذا   لن يعتدَي الحـــــّق في يوم     
 كي يبقى مجد األوطان     فاحفظ مصر يا رب ي دوًما 

 اختر اإلجابة الصحيحة: -أ
ْشرًفا(ْ–حقااْْ–وطًناْْ–)دوًماْْ«:ْ........................ْْْنباًلْ»معنى1ْ- 
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 حنيف(ْ–حافْْ–حيفْْ–)حيْْ«:ْ........................أحياف»مفرد2ْ- 
 أجب بالمطموب: -ب

ْ،ْ........................«الحياف»ىاتْكممةْمفْالبياتْلياْالنيايةْنفسيا:ْأكمل: 1- 
ْْْْتعبيرْ.......................«ْلفْيعتديْالحؽْفيْيوـ»ْتخير:2- 

 مجازي(ْ–)حقيقيْ
ْالبيتْالذيْيتحدثْفيوْالشاعرْعفْ)جيشْمصر(ْىو:ْْ-ج

.......................................................................................... 
 اقرأ، ثم أجب: -ٙ

 قاؿْالشاعر:

 لكنو نســــــــــر يصـــيد المعتدي             وطن الكـــــــــرام بنبمو ال يعتدي

 يحكــــــي لنا عن راية في ساعد      في أرضو مجد ونـــــــــير شاىد

 يا مصر ىذا زرعنا ىيا احصدي      تجني الينا في أرضو  المنيتبني 

 اختر اإلجابة الصحيحة: -أ
ْيحكي(ْ–يزرعْْ–يبنيْْ–)يظمـْْْْْْْْْْ«:ْ........................ْييعتد»معنى1ْ- 
ْْ–الكرامةْْ–)اإلكراـْْْْ«:ْ........................الكراـ»مفرد2ْ-   الكريـ(ْ–الكـر

 أجب بالمطموب: -ب
ْ،ْ........................«المعتدي»ىاتْكممةْمفْالبياتْلياْالنيايةْنفسيا:ْأكمل: 1- 
 مجازي(ْ–)حقيقيْْْتعبيرْ....................«ْمنىرايةْتبنيْال»ْتخير:2- 

 البيت الذي يتحدث فيو الشاعر عن )شرف مصر وكرميا( ىو:  -ج
..........................................................................................ْ

ْ



)13( 
 

 اقرأ، ثم أجب: -ٚ

 ْقاؿْالشاعر:

 فيْكؿْحيفْبػػالسالـْْْْْْْْْْْْْليْمػػػػػوطفْأدعوْلو

 والغصفْغن ىْلمحماـْْْْْْْْْْْْْالنيؿْيػػػػرويْأرضوْ

 َلْيرتضيْظمـْالمئاـَْْْْْْلْيعتديْوْىوْالقػػِوي

 أبنػػػػػػػاؤهُْأْسدْكراـْالكؿْيحػػػػػػػػكيْنبموْْْْْْْْْْْ

 اختر اإلجابة الصحيحة: -أ
ْ«:ْ.....................ْالكراـ»معنىْ -ٔ ْ–أحفادْالسودْْ–أىؿْالظمـْ–)أصحا ْالكـر

ْأبنا،ْالوطف(
 حياة(ْ–حيوافْْ–أحيا،ْْ–)أحيافْْْ«:ْ.......................حيف»م ْج -ٕ

 أجب بالمطموب: -ب
ْ،ْ........................«السالـ»ىاتْكممةْمفْالبياتْلياْالنيايةْنفسيا:ْأكمل:  -ٔ
 مجازي(ْ–)حقيقيْْْتعبيرْ.....................«ْالغصفْغنىْلمحماـ»ْتخير: -ٕ

ْالبيتْالذيْيدعوْفيوْالشاعرْلوطنوْىو:ْْ-ج
........................................................................................ 

 

 اقرأ، ثم أجب: -ٛ

ْقاؿْالشاعر:

 سيحمي ترابك أىل كرام إليك سَلمي   يبَلدي بـــــــَلد

لون بعـــــــــمم ونـــبل    قَلًعا ومجًدا يفوق الكَلم بنى األوَّ
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 فشوقي إليك كطير الحمام    فإن غبُت يا مصــــر حيًنا بعيًدا 

ن عدُت يوًما، فيا سعد نفسي    سيحيا فؤادي بأرض السَلم وا 

 اختر اإلجابة الصحيحة: -أ
ْسالـ(ْ–حيفْْ–بمدْْ–)شرؼْْْْْ«:ْ........................ْْْنبؿ»معنىْ -ٔ
ؿْْْْْ........................«:ْالولوف»مفردْ -ٕ  اآللة(ْ–الوَل،ْْ–الوائؿْْ–)الو 

 أجب بالمطموب: -ب
ْ،ْ........................«كراـ»ىاتْكممةْمفْالبياتْلياْالنيايةْنفسيا:ْأكمل:  -ٔ
 مجازي(ْ–)حقيقيْْْْتعبيرْ.................«ْبنىْالولوفْمجًدا»ْتخير: -ٕ

 عر عن )تفوق األجداد( ىو: البيت الذي يتحدث فيو الشا -ج
......................................................................................ْ

 :  اقرأ  ثم أجب-ٜ

 أح ْالطيورْ...أح ْالشجر

 وشمسْالصباح..ْووجوْالقمر

 وصوتْالسواقيْولوفْالحقوؿ

 وناًياْيرددْلحًناْجميؿ

 أح ْالطبيعةْفيْكؿْحيف

 أماـْالمياهْوتحتْالغصوف

 أ-  تخير الصواب :
 يذكرْ(-يكررْ–يجي ْ-معنىْْ)ْيردد(ْ:ْ)يرج ْْ -
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ِحيَحةِ  الِعَبارةِ  َأَمامَ  ) ✓( َعََلَمةَ  َضعْ ْْْ-  ِحيَحةِ  َغْيرِ  أَمامَ ) ✗( وَ  الصَّ  الصَّ

 الشاعرْمعج ْبحجـْالسواقيْولوفْالنايْْْْ)ْْْْْْ(ْ -ٔ
 )ْْْْْ(ْْْْْْالشاعرْيح ْالطبيعةْفيْكؿْوقتْْْْْْْْ -ٕ

 جـ-   ىات من النص كممتين ليما نفس النيايات:
 ...........-....... -جذر  -
 ........-........-ظميل  -

 اقرأ ثم أجب:-ٓٔ

 انظر لتمك الشجرة  ...ذات الغصون النضرة 

 كيف نمت من حبة .. وكيف صارت شجرة

 ابحث وقل من ذا الذي ..يخرج منيا الثمرة 

 ..   أنعمو منيمرة      ذلك ىو اهلل الذي 

ْتخيرْالصوا ْ:ْْ-أ
 جميمةْ(-عاليةْْ–سميكةْ-معنىْْ)ْمنيمرة(ْ:ْ)كثيرةْْْ -

ِحيَحةِ  الِعَبارةِ  َأَمامَ   (✓ َعََلَمةَ  َضعْ ْْْ-  ِحيَحةِ  َغْيرِ  أَمامَ  (✗ )وَ  الصَّ ْالصَّ

 )ْْْْْْ(ْْْْْْْْْْْالشاعرْمعج ْبجماؿْالميؿْْولوفْالزىارْْْْْ-ٔ
 الشاعرْيدعوْإلىْالتفكيرْفيْجمؿْخمؽْاهللْوعظمتوْ)ْْْْْ(ْْْ-ٕ
 ىات من النص ثَلث كممات ليما نفس النيايات:   -جـ

ْ  
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 اقرأ ثم أجب -ٔٔ

ْالنيؿْفيْمصرْْْْْْْْْْْْْمفْفوقوْالقمر

ْفيْقاعوْطميْْْْْْْْْْْْْيجريْبوْالخير

ْفيْشطوْزرعْْْْْْْْْْْْْمفْحولوْالثمر

ْيسعدْبوْالبشرْْْْْاحفظوْياْربيْْْْْْْْ

 اختر المعنى الصحيح لمكممة التي تحتيا خط: -أ 
 ْْأسفؿ(ْ-جان ْْ–البحرْأسماؾْجميمة.ْْْ)ْأعمىْْقاعفي
 ْْالطيف(ْ–الترا ْْ-بني.ْْْْْْْْْْْْْْْ)الطو ْْالطميلوف

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:✗( أمام العبارة الصحيحة و)✓ضع عَلمة ) -ب 
 ْْْْأفْيحفظْاهللْعائمتو.ْْيدعوْالشاعرْفيْنيايةْالنشيد)ْْْ(ْ
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.،َْْْْلْحياةْبدوفْما)ْْْ( 

 أجب بما ىو مطموب: ج.

 ْْمجازي(ْ–اختر:ْيجريْبوْالخير.ْْتعبيرْ)حقيقي
 ْمجازي(ْ-اختر:ْفيْشطوْزرع.ْْتعبيرْْْ)حقيقي
 ..........ْ"ْأكمؿ:ْبكممةْلياْالنيايةْنفسياْ"ْالثمر

ْ
ْاقرأْثـْأج :ْ–ْٕٔ

ْبالديْأحبؾْفوؽْالظنوف
ْناديكؿْوأشدوْبحبؾْفيْ
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ْعشقتْلجمؾْكؿْجميؿ
ْوىمتْلجمؾْفيْكؿْوادي

ْ:ْاخترْاإلجابةْالصحيحةْ-أ
ْ(ْأقوؿ-أصيحْْ-أغض ْْ-أتغنيْْ)ْْْْْْْْْْ«:ْ....................أشدو»معنىْْ-ٔ
ْ(الولىْوالثانيةْ–ودادْْ-أوديةْْ-وديافْ)ْ«:ْ.........................وادي»جم ْْ-ٕ
ْ:ْأج ْبالمطمو ْ- 
ْ..............«:ْ..نادي:ْ»ىاتْكممًةْمفْالبياتْلياْالنيايةْنفسياْ:ْأكمؿْ-ٔ
ْ(مجازيْ-حقيقيْ)ْْْْْْْْْْ....................تعبيرْ«ْ…أشدوْبحبؾ:ْ»تخيرْ-ٕ
ْماْالبيتْالذىْيتغنىْفيوْالشاعرْبح ْالوطفْ؟ْْ-ج

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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   السَُّؤاُل الثَّاِلُث: النَّحو 

 :  اقرأ ثم أجب-ٔ

ِحيَحَة ِممَّا َبْيَن الَقْوَسْيِن: -أ  اْخَتِر اإِلَجاَبَة الصَّ

  َّ(ورٌْرُْجْْمَْْـٌْاسْْْ–ؿٌْاعِْفَْْ–رٌْبَْخَْْ–ُمْبَتَدأٌْ)ْْْْْْ:ايَْنْ لَْْ؛َمْرُفوَعةٌْ«ْةقَْرِْشْْمُْ».َْكِمَمُةْةٌ قَ رِ شْ مُ  ُس مْ الشْ

  ِْاْسـٌَْمْجُروٌر(ْ–َفاِعؿٌْْ–َخَبرٌْْ–)ُمْبَتَدأٌَْْْْْْْْْْمْرُفوَعٌة؛َْلن َيا:ْ«ةُْا،َْرَْالقِْ»َكِمَمُةْْ.ةٌ يدَ فِ مُ  ةُ اءَ رَ الق

  َاْسـٌَْمْجُروٌر(ْ–َفاِعؿٌْْ–َخَبرٌْْ–)ُمْبَتَدأٌَْْْْْْمْرُفوَعٌة؛َْلن َيا:ْ«ُسْمْْالشْ »َكِمَمُةْْ.ُس مْ الشَّ  تِ قَ رَ شْ أ 

  َّؼلِْالَْْ–ةحَْتْْالفَْْ–ةمْ الضْ )ْْوعالمةْرفعياَْمْرُفوَعةٌْْ«الط اِلَباتُْ»َكِمَمُةْْ.اتٌ قَ و  فَ تَ مُ  اتُ بَ الِ الط–ْ

 (الَواو

  َْايَْنْ لَْْ؛ةمْْلضْ اَْمْرُفوَعٌةْوعالمةْرفعياْ«اَلْزَىارُْ»َكِمَمُةْْ.ةٌ رَ طِ عَ  ارُ ىَ زْ األ: 

ْى(ناْػَثْمُْْ–يرٍْسِْكَْْتْ  ُْمْْجَْْ–ـٌْالِْسَْْرٍْكْ ذَْمُْْ ُْمْْجَْْ–ـٌْالِْسَْْثٍْن ْؤَْمُْْ ُْمْْجَْ)

  َُحوفَْ»َكِمَمُةْْ.ونَ جُ تِ نْ مُ  ونَ حُ َلَّ الف  :ايَْنْ لَْْ؛اوِْلوََْمْرُفوَعٌةْوعالمةْرفعياْاْ«الَفال 

ُْمثَػناى(ْ–ْكِسيرٍَْتْ َجْم ُْْ–َجْمُ ُْمَذك ٍرَْساِلـٌْْ–)َجْمُ ُْمَؤن ٍثَْساِلـٌْ

  َْوُْنْ لَْْ؛ةمْ لضْ وعالمةْرفعوْاْوعٌْفُْرْْمَْْؿُْاعِْ.ْالفَْاتُ رَ مَ الثَّ  تِ جَ ضِ ن: 

ُْمثَػناى(ْْ–ْكِسيرٍَْتْ َجْم ُْْ–َجْمُ ُْمَذك ٍرَْساِلـٌْْ–)َجْمُ ُْمَؤن ٍثَْساِلـٌْ

  َ(ةٍْارَْشَِْإْْـُْاسْْْ–ـم ْكَْتَْيرْمُْمِْضَْْ– اطَْخَْيرْمُْمِْضَْْ– ائِْيرْغَْمِْ)ضَْْ(:تِْْنَْأْ)ْ.ةٌ قَ و  فَ تَ مُ  ةٌ بَ الِ طَ  تِ نْ أْ

  َايَْنْ لَْْ؛ؼِلْلَْرفعياْاوعالمةْْةٌْوعَْفُْرْْمَْْ(افِْقَْابِْسَْتَْالمُْ)ْ.انِ قَ ابِ سَ تَ المُ  لَ ادَ عَ ت: 

ْْاْسـٌَْمْجُروٌر(ْْ–َفاِعؿٌْْ–َخَبرٌْْ–)ُمْبَتَدأٌْ

  ُـُِْإَشاَرٍة(ْْ–َضِميرُْمَتَكم ـْ–َضِميرُْمَخاَط ْ–)َضِميرَْغاِئ (:امَْىُْ).انِ رَ اىِ مَ  انِ يَّ اضِ يَ رِ  امَ ى ْاْس
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  َ(ةقَْابَْسَْ)المُْْةِْمَِْمْكَِْلْْيحُْحِْالصْ ْطُْبْْالضْ ْ.وِ سِ فْ نَ  دِ عِ وْ ي المَ فِ  امٍ عَ  لَّ ة كُ قَ ابَ سَ المُ  قُ مِ طَ نْ ت: 

ْ(ةًْقَْابَْسَْمُْالْ-ةَْقَْابَْسَْمُْالْ-ةِْقَْابَْسَْمُْالْ-ةُْقَْابَْسَْمُْال)

  ِِحيُحِْلَكِمَمةِْْ.مَ الَ العَ  يءُ ضِ يُ  ورٌ نُ م مْ الع ْبُطْالص  ْ(ـًْمْْالعِْْ-ـَْمْْالعِْْ–ـِْمْْالعِْْ–ـُْمْْـ(:ْْْْ)العِْمْْ)العِْْالض 

 « فاعؿ(ْ–خبرْْ–)مبتدأْْْْْْْْْْْْ..........ْ.ْْْْْْْْْْ،ْكممةْ)عذ (ْ«الما،ْعذ 
 ..........ْْْْْْْسعداِ،(ْ–سعداَ،ْْ–)سعداُ،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْالطفاؿ
 ..........ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.الصديقاَت(ْ–الصديقاُتْْ–)الصديقاِتْْْْْمخمصات 
 ْْْْْْْْْْْْْ.الجنود(ْ–الجندييفْْ–)الجنديافْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.........ْشجاعاف 
 ْالنجاُر(ْ–النجاِرْْ–صن ْ.....ْالبا .ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)النجاَر 
 «فاعؿ(ْ–خبرْْ–،ْكممةْ)الفالح(ْ........ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)مبتدأْ«جم ْالفالحْالقطف 
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ..........ْالفائَزيِف(ْ–الفائِزيَفْْ–)الفائزوفْْْْْْْْْْْْْْْوصؿ 
 ْالتمميذاُت(ْ–التمميذُةْْ–قرأْ.......ْالكتا .ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)التمميُذ 
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ـُْْْْْْْْْْشربْتْ......ْالعصير  أكرـُ(ْ–فاطمُةْْ–)إبراىي
 ْْْْْْ.لعَ (ْ–تمعُ ْْ–)لعَبْتْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.......ْعمرْفيْالحديقة 
 ْانظْر(ْ–اكتْ ْْ–.......ْالموحة،ْياْسممى.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ارسمي 
 ْ ُيقرأْ.......ْالقصة.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ال–ْْ  الخُت(ْ–الـ 
 ْْْْْْْْْْْ.عزفتما(ْ–عزفاْْ–)عزؼْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ......ْالوَلدْبالعود 
 ْشرحتف(ْ–شرحواْْ–........ْالمعممتافْالدرس.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)شرحت 
 ْزارت(ْ–زارْْ–........ْالسائحوفْالىراـ.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)زارتا 
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.جا،وا(ْ–جا،تْْ–)جا،ْْْْْْْْْْْْْْْْ.......ْالمعمـ 
 اللؼ(ْ–الضمةْْ–)ْْالواوْْْْْْْْْْْْالعامموفْمخمصوفْْ.ْعالمةْرف ْالخبر      

          
 :خبر(ْ–فاعؿْْ–مبتدأْ)ْْْْالما،ْيرويْالحقوؿْْ.كممة)ْالما،ْ(:إعرابيا 
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 :الواو(ْ–اللؼْْ–)الضمةْْْْْيجم ْالفالحوفْالقطفْ.ْالفاعؿْمرفوعْوعالمةْرفعو 
 ْفازت(ْ-فازواْ–)فازْْْْْْ......التمميذةْبالجائزة 
 .شربوا(ْ–شربتْْ-)شر ْْْْْ....ْالطفؿْكو ْالمبف 
 ْ.اكتبا(ْ–اكتبيْْ–)اكت ْْْْقاؿْال َْلبنتوْ:......النشيدْفيْالكراسة 
 ْْكممةْ)ْبمداف(المياهالعالـْنقصاْمزمناْفيْْبمدانتعانيْالعديدْمف. 

 جم ْتكسيرْ(ْ-سالـْْجم ْمذكرْْ–)ْْمثنىْْ
 ْعفْسموكياتْاَلستيالؾْغيرْالرشيدْْْ.كممة)ْىدرْ(:إعرابيا:ْالمياهْىدرينتج 

ْخبرْ(.ْ–فاعؿْْ–)ْمبتدأْ
o ْىفْْ(ْ–ىماْْْ–)ىـْْ.َْل،ْ........التالميذْالفائزوفىْؤ
o ْأمر(ْ-مضارعْ–)ماضيْْْلتمؾْالشجرةْ)انظرْ(ْفعؿْْانظر
 ىفْ-ىماْْ-.....ْعالمافْمصرياف.ْْ)ىـْزويؿْومجديْيعقو ْ.............ْأحمد(ْ

 ْْمفرد(ْ–جم ْتكسيرْْ-أنشأتْالحكومةْمصان ْجديدة.ْْْكممةْ"مصان "ْْ)جم ْمذكر

 ْفاعؿ(ْ-خبرْ-زارتْالطبيباتْالمرضى.ْْْْْْْْكممةْ"الطبيبات"ْمرفوعةْلنياْ)مبتدأ

 «(.حرؼْ-فعؿْْ-اسـْ...ْْْ)ْتبدأْبػ....فعمية(ْ–الجممةْ)ْاسميةْ«.ْاحتضنتْالـْابنتياْ
 «،(.اليوا،ْ-مممو،ةْْ-البالونات.....ْ)الخبرْفيْالجممةْالسابقة«.ْالبالوناتْمممو،ةْباليواْ
 «ْ(.الكسرةْ-الفتحةْ-الضمةْ........)عالمةْرف ْالخبرْفيْالجممة«.ْبالدناْعظيمةْ
 «(.الغصفْ-فوؽْْ-العصفورْ....)الفاعؿْفيْالجممة«.ْيغردْالعصفورْفوؽْالغصفْ
 «مذكرْ...)..آخرهْتا،؛ْلفْالفاعؿْ(ْصنعت)الفعؿْ«.مفْالورؽْةقبعْفتاةْصنعتْال-ْ

ْ.(جم ْ-مؤنثْ
ْ  
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ْبوِ  ُثمَّ  الَخَطَأ، اْكَتِشفِ  -ب  :َصِحيَحةً  الُجْمَمةِ  ِكَتاَبةَ  َوَأِعدْ  َصو 

 .....ْْْْْْْ.................................................ْ.وفَْعُْدِْْبْمُْْيفَْرِْكْ فَْالمُْ -ٔ

 .........................................................ْْْْْْْْْْْفِْاَلْفْْطَِْىؤََُلِ،ْ -ٕ

ْ.........................................................ُمْبِدُعوَف.ْْْاتٌْامَْسْ رَْْفْ ُتْْنَْأْ -ٖ

ْ..........................ْْ................................اافًْدَْىَْْأْْاتُْبَْعِْالال ْْزُْرِْحُْْيْ -ٗ

ْ.................................ْْْْْ...........................هُْ،َْاَنْْبَْأْْ ُْىْالَْعَْْرَْتْ -٘

ْ......الط ْفَمْيِفَْمْوُىوَباِف.ْْْْْْ....................................................ْ. -ٙ

ْ........................................................ْْاؾِْضَْرْْيْمَْجِْالِْ،ْعََْياَْطِبي ُْ -ٚ

ْ........................................................ِْْلَوَطِنِيـُْْْمِحب يفَْالِمْصِري وَفْ -ٛ

اُؿْالَمْصَن َْ -ٜ ْ...........................................................َْْْْْبُنواْالُعم 

 ...........................................................ْْرَْسْْالجِْْفِْْيْبَْالِْالطْ ْرَْبَْعَْ -ٓٔ

  :):ةٍ يَّ مِ عْ فِ  ىلَ إِ اآلِتَيَة  ةَ يَّ مِ سْ اال لَ مَ الجُ  لِ و  حَ -جـ
 .ْ...........................................ْ.ةَِْبْعْْالمْ ْدَْاعِْوَْقَْْوفَْعُِْبْت َْيْْوفَْبُْعِْالال ْ .ٔ
ْ.ْ............................................ْْْْْ.وِِْنْبَْْلْةَْي ْدِْاليَْْارَْتَْاخْْْ ُْالَْ .ٕ
ْ.ْ.....................................ْْ.امَْيِْْيْدَْالِْوَِْلْْاـَْعَْالطْ ْافِْدْ عُِْيْْالش ِقيَقافِْ .ٖ

ْ.ْ......................................ْْْ.ي ِْبِْالرْ ْؿِْصْْيْفَْفِْْرُْىِْدَْزَْْتْْارُْجَْشْْالَْ .ٗ
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 السَُّؤاُل الرَّاِبُع :اإِلْمََلُء:

 َأِعْد ِكَتاَبَة َما َيِمي َبْعَد َتْصِويِب اأَلْخَطاِء: - أ

ُْمْشػػػِرٍؽَْجِميػػػٍؿَْذَىْبػػػُتِْإلَػػػىُْمَعم َمتِػػػيِْفػػػيْالَمْدَرَسػػػِةَْلَتَحػػػد َثَْمَعيَػػػاَْوََلِكػػػْفْ َوَجػػػْدُتَياِْفػػػيَْسػػػَباِحَْيػػػْوـٍ

ْرُتَْأْفَْأْذَىَ ِْإَلْيَياِْفيَْوْقٍتََْلِحٍؽَْوََلِكن َياََْلَحَظْتُْوقُػوِفيَْوَنػاَدْتَْعمَػيْ  :َْأْنتِػيَْمْشُغوَلًة،َْوِلَياَذاَْقر 

َْيػػػاُْمَعم َمتِػػػ ـْ ،َْفُكْمػػػُتَْليَػػػاْ!َْنَعػػػ ػػػَمَة،َْىػػػْؿُْتِريػػػِديَفْالت َحػػػد َثِْإلَػػػي  ي،ِْفػػػيِْحس ػػػِةْالم َغػػػِةَْيػػػاَْطػػػاِلَبِتيْالُمَفض 
ِتْالُمَعمْ  ِةِْبَطِريَقِةِْكَتاَبِةْالَمَقاِؿ،َْفَرض  َمُةَْعَمْييَػا:ْالَعَرِبي ِةِْباَلْمِثَْكاَفِْليْالَعِديُدِْمَفْاَلْسِئَمِةْالَخاص 

َْمر ًةُْأْخَرىَْياَْعِزيَزِتي؟ َْسُأِعيُدَْشْرَحَياَْلُكَماْالَيْوـَ

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

............................................................... 

 الصحيحة:اختر اإلجابة  - ب
 .قاؿْأبيْ).ْ/ْ:ْ/ْ؟(ْالما،ْسرْالحياة 
 .أقرأْكتاًباْ)؟ْ/ْ!ْ/ْ،(ْوأبيْيقرأْجريدة 
 ):ْ/ْ!ْ/ْماْأنف ْإعادةْالتدويرْ)؟ 
 )ماذاْتفعؿْإذاْتعطؿْجيازؾْاإللكترونيْ).ْ/ْ،ْ/ْ؟ 
 ):ْ/ْ.ْ/ْ،(ْأعيدْاستخداـْالشيا،ْالقديمة 
 )،ْ/ْ!ْ/ْ:(ْماْأسيؿْاَلمتحاف 
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 /ْ(ْوأخيْلديوْحاسو .ْأناْلديْىاتؼْ)؟:ْ/ْ، 
 .قاؿْالمعمـْ).ْ/ْ،ْ/ْ:(ْينبغيْالحفاظْعمىْالبيئة 
 )،ْ/ْكيؼْتتخمصْمفْالنفاياتْ).ْ/ْ؟ 
 ).ْ/ْْقطرةْالما،ْىيْالحياةْ):ْ/ْ؟

 ْْحافظواْعمىْالما،)ْْْ(ْقالتْسميرة/ْ.ْ(ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ْ،)ْ:ْ/ْ
 ْ(؟ْ)ْ.ْ/ْْْْْْْْْْْْْْْْ)ْْْ(ْْْْْْْْْْْْْْْإعادةْالتدويرْتوفرْالماؿْ!ْ/ْ
 (؟ْ)ْْْ(ْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ْ.ْ/ْىؿْيمكفْإعادةْتدويرْالورؽْالمستعمؿْ:ْ/ْ
 ْ(؟ْ/ْ،ْ.ْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ْوأناْأح ْالقرا،ة)ْْْ(ْأخيْيح ْكرةْالقدـْ!ْ/ْ
 (؟ْ)ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ)ْْْ(ْْْْْْْجمؿْالجوْفيْالربي ْماْأْ!ْ/ْ.ْ/ْ

ْعالمةْْالترقيـْالمناسبةْمماْبيفْالقوسيفْْ:تخيرْ -جـ

ْ)ْ؟ْ/ْ.ْ!ْ(ْْقػاؿْالمػريضْْ -ٔ قاؿْالطبي ْلممريضْ)ْ؟ْ/ْ!ْ/ْ:ْ(ْْىؿْتناولتْالدوا،ْاليـو
:ْ(ْْكيْأكوفْبصحةْجيدةْ،ْفمػاْأجمػؿْأفْنعػيشْأصػحا،ْْ-!ْ-:ْلقدْتناولتْالدوا،ْ)ْ؛

ْبانتظاـ)ْ!ْ/ْ.ْ/ْ؟ْ()ْ!ْ/ْ؟ْ/ْ.(ْْفأناْأحرصْتناوؿْالدوا،ْوالطعاـْالصحيْ
ْ)ْ؟ْ/ْ.ْ!ْ(ْْقاؿْاَلبػفْ:ْلقػدْ -ٕ قالتْال َْلبنوْْ)ْ؟ْ/ْ!ْ/ْ:ْ(ْْىؿْذاكرتْدروسؾْاليـو

ْبمػذاكرةْالرياضػياتْبعػدْْ-!ْ-ذاكرتْالمغةْالعربيةْ)ْ،ْ :ْ(ْْوقمتْبأدا،ْالواج ْوسأقـو
ْتناوؿْالغذا،ْْفماْأجمؿْأفْنؤديْالواجباتْبانتظاـْ)ْ!ْ/ْ؟ْ/ْ،(ْ

ْ-.ْْ-؟(ْوسألتْوالدي:ْكيؼْأصطادْياْأبيْ)؛ْْ-،ْْ– ْأبيْإلىْالبحرْ).ْذىبتْمْ- ٖ

ْ،(ْ-.ْْ-،(ْفيوْيعمـْالصبرْ)؟ْْ-:ْْ-:(ْماْأجمؿْالصيدْياْبنيْ)!ْْ–.ْْ-؟(ْقاؿْلي)؛ْ
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 الكتابة : السَُّؤاُل الَخاِمُس 

 اْقَرْأ، ثُمَّ َأِجْب:-ٔ

 انَ يْ مَ عَ  بُ جِ يَ  ...؟ وْ ا لَ اذَ مَ  ...؟ نَّ أَ  مُ مَ عْ تَ  لْ ىَ  ةِ يَّ وِ طْ المَ  انُ وَ نْ عُ 
ْيَْىِْْةًْي ْبْ ورُُْأْْاتٍْارَْيْ سَْْةََْكْرِْشَْ ةِ مَ ََل السَّ  امُ زَ حِ 

ْافِْمَْالَْْاـَْزَْحِْْرَْكَْتَْابْْْفِْمَْْؿُْوْ أَْ
ْهِْذِْىَْْتْْم ْخَْتَْ،ْوَْْٜٜ٘ٔاـَْعَْ
ْاعَِْرْتِْاخْْْةِْا،ََْرَْبْْفْْعَْْْةَُْكْرِْالشْ 
ْ َْجْ شَُْتِْلْْافِْمَْالَْْاـِْزَْحِْ
ىْرَْخْْالُْْاتِْارَْيْ السْ ْاتَِْكْرِْشَْ
ْ.ؿٍْابِْقَْْمُْاَلِْبْْوِْامِْدَْخْْتِْىْاسَْْمْعَْ

ْةُْبَْسِْْنَْْزاَدتْْ
ْةِْجَْاتِْالنْ ْاتَِْيْفَْالوَْ
ْثِْادِْوَْحَْْفْْعَْ
ْرََْثْكْْلَْْاتِْارَْيْ السْ 
ْ.%ْٓٚفْْمِْ

ِْحَفاًظاْافِْمَْالَْْاـِْزَْحِْْا،ُْدَْتِْارْْ
ْثُْيْْحَْْ؛ا ِْكْ الرْ ْةِْمَْاَلْىْسََْمْعَْ

يْفِْْاـَْطَْتِْاَلرْْْ َُْنْمْْيَِْإن ُوْ
ْةِْارَْيْ لمسْ ْيْ امِْمَْالَْْاجِْجَْالزْ 
ْالِقَياَدةِْْةَِْمْجَْعَِْبْْاـَْدَْطِْاَلصْْوَْ
ْا،َْسَْالنْ َْوَيْحِميْ،ا ِْالبَْْوِْأَْ

ْضِْرْ عَْالتْ ْفَْمِْْؿَْامِْوَْالحَْ
ْ.رِْرَْالضْ ْوَِْأْْةِْابَْصَْللِْ

ْ
 ، َحم ْمَيا:ةٌ يَّ وِ طْ مَ َأَماَمَك 

 َأْكِمْل:

ْ.ْ..........................ْفْْعَْْةُْي ْوِْطْْالمَْْثُْدْ حََْتْتَْ
ْ.ْ...........................ْةِْي ْوِْطْْالمَْْافُْوَْنْْعُْ
ْ(اعٌَْنْْقْا ِْوَْْيؿٌِْمْحَْْتْْ–اتٌْومَُْمْعْْمَْْ–ةٌْيحَْصِْنَْالث اِنَيِةْ)ْةِْحَْفْْالصْ ْفَْمِْْؼُْدَْاليَْ

ْفَحةِْ ْقَناٌع(َتْحِميٌؿْْ–َمْعُموَماتٌْْ–)َنِصيَحةٌْْةِْثَْالِْالثْ ْالَيَدُؼِْمَفْالص  َْواِ 
ْفَحةِْ ْقَناٌع(ْْ–َمْعُموَماتٌْْ–)َنِصيَحةٌْْةِْعَْابِْالرْ ْالَيَدُؼِْمَفْالص  َْتْحِميٌؿَْواِ 

ْ.ْ...........................................................ْ:ةِْي ْوِْطْْلممَْْرَْآخَْْافٍْوَْنْْيْعُْفِْْرْْكْ فَْ
ْ.ْ....................................ْ:ةَْي ْوِْطْْمَْالْؾَْتِْا،ََْرْقِْْدَْعَْْبْْاتِْارَْيْ يْالسْ دِْائَِْقِْلْْةًْيحَْصَِْنْْؼْْضِْأَْ
ْ
ْ
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 اْقَرْأ، ثُمَّ َأِجْب:-ٕ

ْْ:اَنُْبْكَْوْْكَْ
ْ.ةًْيدَْعِْسَْْاةًْيَْحَْْيوِْاْفِْيَْحَْْتْوَْْهَُْرْمُْعَْْتِْلْْيؿِْمِْالجَْْ ِْكَْوْْاْالكَْذَْىْىَْمَْاْعًَْفْيْْضَْْتَْئْْجِْْ،افُْسَْنْْاْاإلِْيَْي ْأَْ
ْ:فْْاْأََْنْْيْمَْاْعََْنِْبْكَْوْْىْكََْمْعَِْْلُنَحاِفظَْْ،افَْسَْنْْيْاإلِْيزِْزِْعَْ

 .ايَْعُْطَْقْْْنََْلََْوْْا،ِْوَْاليَْْةَِْيِْقْْنَْتِْلْْافٍْكَْمَْْؿْ كُِْبْْارِْجَْشْْالَْْةِْاعََْرْزِْْفْْمِْْرَِْثْكُْْنْ -
 .وؿِْرُْتْْالبِْوَْْـِْحْْالفَْكَْْةِْدَْدْ جَْتَْالمُْْرِْيْْغَْْةِْاقَْالطْ ْرِْادِْصَْمَْْاـِْدَْخْْتِْاسْْْفِْعَْْؼْ كَُْنْ -
 .ةِْيْ سِْمْْالشْ ْةِْاقَْالطْ وَْْاحِْيَْالرْ كَْْةِْيفَْظِْلنْ اْاتِْاقَْالطْ ْاـِْدَْخْْتَِْلسْْْوَْجْ وََْتَْنْ -
 .افِْكَْمْْاإلِْْرِْدَْْقِْبْْاتِْارَْيْ السْ ْاـَْدَْخْْتِْاسْْْؿَْم َْقُْنْ -
 .َأْيًضاْةِْحَْالِْالمَْوَْْةَِْبْذْْالعَْْاهِْيَْالمِْْرِْدِْاصَْىْمََْمْعَْْظَْافِْحَُْنْ -

 
 َأَماَمَك َلْوَحٌة اْسِتْرَشاِديٌَّة، َحم ْمَيا: 

 َأْكِمْل:

 ...................................................... نْ عَ  ةُ يَّ ادِ شَ رْ اإلِ  ةُ حَ وْ المَّ  ثُ دَّ حَ تَ تَ 

 ..................................................... ؟ةُ حَ وْ المَّ  هِ ذِ ىَ  قَ مَّ عَ تُ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ  نَ يْ أَ 

 .............................................................. ؟ةَ حَ وْ المَّ  هِ ذِ ىَ  أُ رَ قْ يَ سَ  نْ مَ 

 .......................................................... ؟ةِ حَ وْ المَّ  هِ ذِ ىَ  ةُ ابَ تَ كِ  مَّ تَ  ِلمَ 

 ................................................... :ةِ يَّ ادِ شَ رْ اإلِ  ةِ حَ وْ لمَّ  رَ ا آخَ انً وَ نْ عُ  عْ ضَ 

 .............. .وَ  ..............وَ  ن .........مِ  المَّْوَحُة اإِلْرَشاِديَّةُ  هِ ذِ ىَ  نُ وَّ كَ تَ تَ 

 

 

ْ
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 اقرأ الموحة اإلرشادية، ثم أكمل: -ٖ

ْيئةْنظيفةمفْأجؿْبيْ
ْعمييا،ْوترشيدْاستخداـْمواردىا.البيئةْممؾْلمجمي ؛ْلذلؾْيج ْعميناْالمحافظةْ

ْبماْيمي: ْعميؾْأيياْالمواطفْأفْتمتـز
ْعدـْإلقا،ْالمخمفاتْفيْالطريؽ.ْْْْْْ-
 وض ْكؿْنوعْمفْأنواعْالقمامةْفيْالصندوؽْالمخصصْلو.ْ-
ْاإلبالغْعفْأيْسموؾْيموثْالبيئة.ْْْْْْْ-
ْتغميؼْالزجاجْالمكسورْبعناية.ْ-

ْ.................................................ْالعنوان: -أ

ْ................................................ْالمقدمة:ْ-ب

 ..........................................ْمن اإلرشادات: -ج

 اقرأ الموحة اإلرشادية، ثم أكمل:_ ٗ

 إشاراتْالمرور                
وقوعْالعديدْمفْالحوادث؛ْلذلؾْيج ْاَللتزاـْْيؤديْعدـْاَللتزاـْبإشاراتْالمرورْإلى

ْبإشاراتْالمرورْلمحفاظْعمىْحياةْالجمي .
ْبماْيمي: ْعزيزيْقائدْالسيارة،ْعميؾْأفْتمتـز

 عدـْاَلنشغاؿْعفْالطريؽْبأيْأمر.
 معرفةْمعانيْصورْإشاراتْالمرورْقبؿْالبد،ْفيْالقيادة.

ْعدـْالتحدثْفيْالياتؼْأثنا،ْقيادةْالسيارة.
ْ.................................................ْلعنوان:اْ-أ

ْ................................................ْالمقدمة:ْ-ب

 ..........................................ْمن اإلرشادات: -ج
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ْاقرأ المطوية، ثم أكمل: -٘

ْ
حافظوا 
عمى 
 البحار

 عمينا:يجب  ماذا لو ... ىل تعمم أن ...
البحارْمصدرْغذا،ْميـْْ-

ْللنساف؟
مالييفْالكائناتْالبحريةْْ-

ْتعيشْفييا؟
%ْمفْالغازْٖٓحواليْْ-

ْوالبتروؿْيستخرجْمنيا؟

تمّوثْالما،،ْوماتتْْ-
ْالكائناتْالبحرية؟

خسرْالعالـْالطاقةْْ-
المستخرجةْمفْ

ْالبحار؟
ْ

توعيةْالناسْْ-
بضرورةْالحفاظْعمىْ

ْالبحار.
تعاق ْْإصدارْقوانيفْ-

ْمفْيمّوثْالبحار.

ْ......................................................ْالعنوان:ْ-أ

ْ................................................ْمن المعمومات:ْ- 

 ..................................................ْمن النصائح: -ج

 اقرأ المطوية، ثم أكمل: -ٙ

 
 

الماء 
 والحياة

 يجب عمينا: ماذا لو ... ىل تعمم أن ...
%ْمفْٔٚالما،ْيشغؿْْ-

ْكوك ْالرض؟
اإلنسافْيعتمدْعمىْالما،ْْ-

فيْالشر ْوسقيْالنباتاتْ
ْوالحيوانات؟

تمّوثْالما،ْالذيْْ-
نشربوْونسقيْبوْ

ْالنباتات؟
أصبحْالما،ْسمعةْْ-

ْغاليةْالثمف؟
ْ

توعيةْالناسْبضرورةْْ-
استيالؾْالما،ْفيْترشيدْ

ْريْالنباتات.
صيانةْالصنابيرْْ-

والمواسيرْمنًعاْلتسري ْ
ْالما،.

ْ......................................................ْالعنوان:ْ-ٔ

ْ................................................ْمن المعمومات:ْ-ٕ

 ..................................................ْمن النصائح: -ٖ
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ْاقرأْالمطويةْثـْأكمؿ:-ٚ

ْ
ْ
ْ
المػػػػػا،ْسػػػػػرْْ

ْالحياة

ْواجبناْأفْماذاْيحدثْلوْ؟ْىؿْتعمـْأف:
شػػػػػفافٌةْ المػػػػػا،ْمػػػػػادةٌْ
عديمػػػػػػػػػػػػػػػػػةْالمػػػػػػػػػػػػػػػػػوفْ
والرائحػػػػػػػػػػػػػػة،ْوىػػػػػػػػػػػػػػوْ
المكػػػػػػػػػّوفْْل نيػػػػػػػػػارْ
والبحارْوالمحيطػاتْ
وكػػذلؾْلمسػػوائؿْفػػيْ
جميػػػػػػػػػػػػ ْالكائنػػػػػػػػػػػػاتْ

ْ.الحّية

المػػا،ْفػػيْالجسػػـْْعنػػدماْيقػػؿ
ْالعضا،ْالداخميةْبأخذْ تقـو
حاجتياْمنوْمػفْالػدـ،ْالمػرْ
الذيْقدْيػؤديْإلػىْانخفػاضْ
حجػػػػػػػـْالػػػػػػػدـْوعػػػػػػػدـْإيصػػػػػػػاؿْ
الكسػػجيفْبكفػػػا،ةْإلػػػىْبػػػاقيْ
أجػػػػزا،ْالجسػػػػـْ؛ْممػػػػاْيشػػػػعرْ
الشػػػػػخصْبالشػػػػػعورْبالتعػػػػػ ْ

 .الدائـْوالنعاس

ْكميةْْ ْشر  نحاوؿ
 .كافيةْمفْالما،ْ

ْالذيْْو ْالطعاـ نتناوؿ
ْمفْ ْكبيرة ْكمية يحتوي

ْالما،ْ
ْ ْحفظْمما ْعمى يساعد

ْالجسـْ ْفي السوائؿ
 وقياموْبوظائفو

ْ
ْدْجػْ ْأْ

ْ
 تتحدثْالمطويةْعفْ......................... -ٔ
 عنوافْالمطويةْ........................ -ٕ
قناعْْ -ٖ  نصيحة(ْ–معموماتْْ–اليدؼْمفْالصفحةْالثانيةْ)تخيؿْوا 
قناعْاليدؼْ -ٗ  نصيحة(ْ–معموماتْْ–مفْالصفحةْالثالثة)تخيؿْوا 
قناعْ -٘ ْنصيحة(ْ–معموماتْْ–اليدؼْمفْالصفحةْالرابعةْ)تخيؿْوا 

  
 اقرأ التقرير التالي عن رحمة ثم أكمل  التحميل التالي:-ٛ

ْ ـْبرحمػػػػةْإلػػػػىْالمتحػػػػؼْالقػػػػوميْلمحضػػػػارةْبمنطقػػػػةْْٕٕٕٓ/ْٖ/ٗالموافػػػػؽْْالجمعػػػػةقمنػػػػاْيػػػػـو
الفسػطاطْ،ْتجمعنػػاْالسػػاعةْالثامنػػةْصػػباحا،ْيعػرضْالمتحػػؼْصػػورةْمتكاممػػةْلتطػػورْالحضػػارةْ



)29( 
 

المصريةْمنذْعصورْماْقبؿْالتػاري ْوحتػىْالعصػرْالحػديثْ،ْومػفْأىػـْالمجموعػاتْالمتميػزةْ
ياْبأحػػدثْالتقنيػػاتْالتكنولوجيػػةْوالمتحػػؼْمركػػزْوعرضػػْالممكيــة الموميــاواتالفريػػدةْبػػالمتحؼْ

بحثيْوتعميمػيْميػـْلمبػاحثيفْوالزائػريف.ْوكنػاْنرجػوْعمػؿْأنشػطةْوورشْلتعمػيـْالطفػاؿْحػرؼْ
نػػيْالػػدخوؿْخاصػػةْل بػػا،ْوالميػػاتْلْتػػرتبطْبالحضػػارةْالمصػػريةْ،ْوأطالػػ ْبتخفػػيضْرسػػـو

ْأتمنىْأفْأصح ْأميْوأخوتيْلزيارةْالمتحؼْ.
ْْ

ْ.........ْْالزمافْ.....
ْالتحرؾ:ْ..............

ْالرجوع:ْ.........ْ

ْالمكافْ:
...............ْ

ْاقتراحات:
ْ.................ْ
.............ْ

ْتفاصيؿْوحقائؽْدقيقة
ْْ................ْ

ْْْأىـْاإليجابيات
ْْ.................ْ

ْأىـْالسمبيات
ْْ.................ْ

ْْ

ْ
 اْكُتْب ِبَخط  النَّْسِخ:: ُس ادِ السَّ السَُّؤاُل 

 يمِ دَ ي وَ وحِ رُ  ل  كُ  نْ ا مِ يَ بُّ حِ أُ       يمِ ي فَ فِ ي وَ رِ اطِ ي خَ ي فِ تِ الَّ  رُ صْ مِ 
 

.........................................................................................ْ

 .سٍ فْ نَ  ل  ي كُ فِ  قَ رِ شْ تُ  نْ أَ  بُ جِ يَ  ٌس مْ شَ  ةُ يَّ ر  الحُ 

.......................................................................................ْ

 َعاِمِل النَّاَس ِبَأْخََلِقَك اَل ِبَأْخََلِقِيْم.
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.........................................................................................ْ.ْ

 مصرْبمدْالكـر
........................................................................................ْ

 الما،ْسرْالحياة

....................................................................................... 

 َلْتسرؼْفيْاستخداـْالما،

...................................................................................... 

 اإلرادةْتصن ْالمستحيؿ

......................................................................................... 

 جيشْمصرْدرعْالوطف

..................................................................................... 
 نيرْالنيؿْشريافْالحياة

.......................................................................................  
 القرا،ةْكنزَْلْيفنى

......................................................................................  

ْالمحافظةْعمىْالبيئةتدويرْالنفاياتْمفْأسالي ْ

....................................................................................ْ

ْ
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